
 

 

  

गुरूच्या ‘यरुोपा’ या चंद्रावर पाण्याच्या वाफा 
०१. गुरूच्या ‘यरुोपा’ या चंद्रावर पाण्याच्या वाफा असल्याचे दिसून आले असून या चंद्रावर सूक्ष्मजीवसृष्टी 

असण्याची शक्यताही वततवण्यात आली आहे. 
 

०२. नासाच्या हबल अवकाश िबुीणीच्या मितीने हे संशोधन करण्यात आले आहे. अ ॅस्ट र् ॉदफजजकल जनतलमध्ये 

हे संशोधन प्रजसद्ध झाले असून यरुोपाच्या संशोधनासाठी जर यान पाठवले तर तेथील काही मलैांच्या 

प्रिेशातील बफातचे उत्खनन न करताही महासागराचे दनरीक्षण करता येईल. 

 

०३. गुरूच्या ६७ चंद्रांपैकी यरुोपा हा सवातत मोठा चंद्र असून २०१३ च्या अखेरीस तेथे पाण्याच्या वाफा हबल 

िबुीणीला दिसून आल्या होत्या. वैज्ञादनक जगतात हा उत्कंठावधतक शोध मानला जात आहे. पाण्याच्या वाफा 

२०० दक.मी. उंचीवर जातात. त्यामुळे तेथे पाऊसही पडतो. 

 

०४. यरुोपा चंद्राभोवती पातळ वातावरण असून त्यात गुरूचा प्रकाश रोखण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे 

सावलीसारखे दृश्य दिसते. यरुोपा गुरूसमोरून तीन वेळा तरी जातो. 
 

 

 

भारत-जपानमध्ये ऐततहाजसक अणकुरार 

०१. पंतप्रधान नरेंद्र मोिी जपानच्या तीन दिवसीय िौऱ्यावर आहेत. यािरम्यान भारत आणण जपानमध्ये 

ऐततहाजसक अणकुरारावर स्टवाक्षरी झाली. दवशेष म्हणजे जपानने पदहल्यांिाच अण्ण्वक प्रसारबिंी करारावर 

स्टवाक्षरी न करणाऱ्या िेशाबरोबर अणकुरार केला आहे. 
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०२. तडसेंबर २०१५ मध्ये जपानचे पंतप्रधान शशजो अॅबे भारत िौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी िोन्ही िेशांनी 

नागरी अणकुराराबाबतचा दनणतय घेतला होता. अणउुजात प्रकल्पांमध्ये सुरतक्षततेच्या दृष्टीकोनातून जपानकडे 

असलेल्या ततं्रज्ञानाला जगभरात सवोत्तम मानले जाते. 
 

०३. भारताने आतापयंत अमेररकेसह ११ िेशांसह नागरी अणकुरार केला आहे. 
 

०४. यावेळी अणपुुरवठािार िेशांच्या समूहातील समावेशाला पाठठबा िेणाऱ्या जपानच्या पंतप्रधानांचे नरेंद्र मोिी 

यांनी दवशेष आभार मानले. 
 

 

 

पुन्हा येणार एक हजाराची नो् 

०१. पाचशे आणण हजारच्या नो्ा रद्द झाल्याने एक हजाराची नो् इततहासजमा झाल्याची चचात रगंली होती. 

पण एक हजाराची नो् पनु्हा एकिा बाजारपेठेत िाखल होणार आहे.  
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०२. आगामी काही मदहन्यांमध्ये नवीन रुपात आणण नवीन रगंात एक हजाराची नो् पुन्हा एकिा चलनात 

येतील अशी मादहती कें द्रीय अथतसतचव शणशकांत िास यांनी दिली आहे. 
 

०३. आगामी काही मदहन्यांमध्ये एक हजाराची नो् पुन्हा एकिा चलनात आणली जाईल. नवीन रगं,नवीन 

तडझाईन आणण नवीन क्रमांकासह या नो्ा बाजारात उपलब्ध होतील असे त्यांनी स्टपष्ट केले. ररझवत बँकेतील 

िोन ते तीन अतधकारी नवीन नो्ांची तडझाईन करण्याची तयारी करत आहेत असे ते म्हणालेत. 
 

०४. कें द्र सरकारने काळा पशैावर दनबंध घालण्याच्या दृष्टीने बुधवारी मध्यरात्रीपासून पाचशे आणण एक हजाराची 

नो् रद्द करण्याची घोषणा केली होती.  
 

०५. या नो्ांऐवजी पाचशे आणण िोन हजार रुपयांच्या नवीन नो्ा चलनात येतील असे कें द्र सरकारने म्ह्ले 

होते. त्यामुळे एक हजार रुपयांची नो् इततहास जमा झाल्याची चचात रगंली होती. 
 

 

 

आंतरराष्टर ीय हॉकी महासंघाच्या अध्यक्षपिी बात्रा 
०१. हॉकीच्या जागततक स्टतरावर यरुोदपयन संघ्कांचीच सत्ता मानली जाते. त्यांच्या वचतस्टवाला धक्का िेत हॉकी 

इतंडयाचे अध्यक्ष नरेंिर बात्रा यांनी आंतरराष्टर ीय हॉकी महासंघाचे (एफआयएच) अध्यक्षपि आपल्याकडे घेतले 

आहे. अध्यक्षपिी प्रथमच भारतीय संघ्काची दनवड झाली आहे. 

 

०२. अध्यक्षपिासाठी झालेल्या दनवडणकुीत बात्रा यांनी ६८ मते दमळदवली. त्यांचे प्रततस्टपधी डेण्हहड बलदबनी 

यांना २९ मते, तर ऑस्ट र् ेललयाचे केन रीड यांना १३ मते दमळाली.  
 

०३. बात्रा यांना आणशयाई, आदिकन व मध्य अमेररकेतील िेशांच्या प्रततदनधींनी पाठठबा दिला होता. 

एफआयएचचे मावळते अध्यक्ष ललनाद्रो नेग्रे यांनीही बात्रा याचं्याकडे अध्यक्षपि येण्यासाठी प्रयत्न केले.  
 

०४. बात्रा यांच्याकडे चार वषे अध्यक्षपि राहणार असून त्यांनी लगेचच या नवीन पिाचे कामकाज सुरू केले. 
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तब्बल ६७ वषातनतंर 'दह् दवके्' होणारा दवरा् पदहला भारतीय कणतधार 

०१. इगं्लंडदवरोधात सुरू असलेल्या पदहल्या कसो्ी सामन्यात चौथा दिवशी भारतीय कणतधार दवरा् 

कोहलीची दह् दवके् पडली. यापूवी िेखील कोहली इगं्लड दवरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात दह् दवके्चा 

णशकार ठरला होता.  
 

०२. इगं्लंडचा दफरकीप्ू आदिल राणशिच्या ष्कामधील चेंडूला कोहलीने सक्षमपणे ्ोलवले. मात्र चेंडू 

्ोलवत असताना, बॅकपू्चा अंिाज चुकल्याने दवरा्चा पाय दवके्ला लागला. दक्रके्च्या दनयमानुसार, 

दवरा् दह् दवके्चा णशकार बनला.  
 

०३. िरम्यान, कसो्ी दक्रके् सामन्यात अशा पद्धतीने बाि होणारा दवरा् कोहली हा िसुरा भारतीय कणतधार 

ठरला आहे. या पूवी १९४९ मध्ये लाला अमरनाथ यांची अशीच दवके् गेली होती. तसेच यापूवी २००२ मध्ये 

हहीहहीएस लक्ष्म्णची वेस्ट् इतंडजदवरोधात खेळताना दह् दवके् गेली होती. 

 

०४. दवरा् यापूवी एकदिवसीय दक्रके्मध्ये अशा प्रकार ेबाि झाला आहे. १६ सप््ेबर २०११ मध्ये 

इगं्लंडदवरुद्ध खेळतानाच १०७ धावा करुन दवरा्ने तबूंचा रस्टता धरला होता. यावेळी इगं्लंडचा दफरकीप्ू गे्रम 

स्टवानच्या गोलंिाजीवर दवरा् दह् दवके् झाला होता. 
 

 

 

पतंजलीचे िगु्ध हयवसाय स्टपधेत पिापतण 

०१. पतजंलीने आता िगु्ध हयवसायात पिापतण करत असून, नगर जजल्यातील खडकाफा्ा (ता. नेवासे) येथे 

त्यांचा पदहला िधू प्रकल्प सुरू होत आहे. 
 

०२. पतजंलीचा तूप व िगु्धजन्य पिाथतदनर्ममती प्रकल्पाचा शुभारभं १६ नोहहेंबरला मुख्यमंत्री िेवेंद्र फडणवीस, 

कें द्रीय मंत्री दनतीन गडकरी, योगगुरू रामिेवबाबा यांच्या प्रमखु उपण्स्टथतीत होत आहे. 
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०३. यापूवी खासगी कंपन्यांकडून गायीचे तूप व िधुाची पावडर खरिेी करून त्याची दवक्री पतजंलीच्या 

बॅण्डनेमने केली जात होती.  

 

०४. पदहल्या ्प्यात कॅ डबरीला ्क्कर िेणारा एनजीबार, बोनतदव्ाशी स्टपधात करणारा पॉवरदव्ा ही िगु्धजन्य 

उत्पािने बाजारात आणली होती. त्याला मोठा प्रततसाि दमळाला. त्यानतंर आता ते डेअरी उत्पािनात उतरले 

आहे.  

 

०५. शुद्ध प्रतीच्या िेशी गायींची दनर्ममती करण्याकररता सुमार े२५० को्ींचे ५० वळू ब्राजझलवरून आयात केले 

असून, जागा दमळाल्यानतंर नेवाशात गोशाळा सुरू करण्यात येणार आहे.  
 

 

महादवतरणाकडून वीज ग्राहकांसाठी अभय योजना लागू 

०१. कायमस्टवरूपी वीजपुरवठा खंतडत असलेल्या घरगुती, हयापारी, औद्योदगक, उच्चिाब व अततउच्चिाब वीज 

ग्राहकांना सेवा िेण्यासाठी महादवतरणने अभय योजना जाहीर केली आहे.  

 

०२. तसेच या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना हयाज, िडं व दवलंब आकारणीबाबत माफी दमळणार असून, ही 

योजना ३० एदप्रल २०१७ पयंत लागू राहील. 

 

०३. कायमस्टवरूपी वीज खंतडत असलेले ग्राहक त्यांच्याकडील मूळ थकबाकीचा शंभर ्के्क भरणा 

करतील.त्यांना शंभर ्के्क हयाज व िडं आणण दवलंब आकार माफ करण्यात येणार आहे.  

 

०४. तसेच मूळ रकमेत पाच ्के्क सवलत िेण्यात येणार आहे. त्यानतंर ३१ जानेवारी २०१७ पूवी मूळ 

थकबाकीचा भरणा केल्यास हयाज व दवलंब आकारणी माफ होणार आहे. 

 

०५. १ फेब्रुवारी ते ३० एदप्रल २०१७ या कालावधीत योजनेत सहभागी होणाऱ्या ग्राहकांना थदकत मूळ रक्कम 

भरल्यानतंर १०० ्के्क दवलंब आकार माफ करण्यात येणार आहे. 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/

